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MINISTÉRIO PÚBLICO E OS DIREITOS HUMANOS 

Renata Christina Ballei 
Promotora de Justiça Criminal em São Paulo e atualmente é a diretora-

primeira-secretária do Movimento do Ministério Público Democrático – 
MPD. 

Neste novo milênio, no cenário internacional, é unânime o 
reconhecimento dos direitos humanos. Mesmo regimes autoritários 
pretendem o respeito aos direitos de seus cidadãos, ainda que assim o façam 
apenas na declaração dos deveres para com os direitos do homem. 

É bem certo também que o rápido progresso científico, técnico e 
médico da civilização não excluem a incapacidade das sociedades de 
definirem meios eficazes de controle desses direitos, de forma a garantir-
lhes concreta efetividade. 

Mas após 50 anos de declarações, tratados, pactos e cartas dispondo 
sobre o tema, há um saldo positivo a se admitir: passou-se à aceitação, pela 
comunidade mundial, de que as violações aos direitos do homem não são 
apenas “moralmente erradas”, mas também ilegais; e, as “leis” que 
determinam a punição dos violadores dessas normas são fundadas em 
princípios maiores que as Constituições de cada país, único meio de 
garantia da paz mundial. 

Nesse contexto, assume relevante papel o Ministério Público como 
instituição permanente que prima pela defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Como é cediço, os violadores das “normas” que preveem os direitos 
humanos podem agir tanto de forma comissiva como omissiva, cabendo ao 
Ministério Público o dever- poder de combater estes agressores, primando 
ora pela não interferência estatal, ora pela punição e/ ou exigência da 
tomada de providências por parte dos órgãos competentes. 

Não se trata de mera função administrativa, mas da própria razão 
constitucional de ser da instituição, que tem como raiz a vontade do 
constituinte de dotar órgão capaz de garantir o efetivo cumprimento do 
Estado Democrático de Direito. 
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Note-se que na atual evolução histórica, consideram-se várias 
gerações dos Direitos Humanos. As duas primeiras refletem o primeiro 
momento pós-guerra, quando da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, após o que se seguiu grande problema dos juristas do mundo 
todo, frente à dificuldade de homogeneizar grupos de direitos ditos do 
Homem, tendo em vista as diferentes abordagens regionais de cada país. 

A Guerra Fria condicionou, então, a separação das nações ocidentais 
e capitalistas, dos estados socialistas, de sorte a que o Ocidente priorizasse 
os direitos de primeira geração, consistentes no direito à vida, à segurança, 
à igualdade de tratamento perante a lei, o direito de propriedade, de ir e vir, 
a um julgamento justo, à privacidade, à liberdade de reunião, de palavra e 
de religião, todos previstos no Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e 
Políticos; enquanto os Estados marxistas, por sua vez, priorizaram os 
direitos de segunda geração consistentes no direito ao trabalho, abrigo, 
alimentação, segurança social, saúde, educação, lazer e relações 
trabalhistas, dentre outros, colacionados pelo Pacto Internacional Sobre os 
Direitos Econômicos Sociais e Culturais. 

A relevância da história desses direitos guarda relação direta com a 
forma de atuação do Ministério Público, já que o órgão, dependendo dos 
Direitos fundamentais da pessoa humana que decorrem daquela 
classificação dicotômica, assumirá estratégia diversa para compelir a 
postura do Estado como garantidor de tais direitos, ou seja, a estrutura dos 
direitos frente ao Estado será sempre o pressuposto para determinar a 
atuação da instituição. 

Enquanto os direitos de segunda geração sempre pareceram 
consagrar a exigência de um cumprimento progressivo, de maneira 
permitida pela força da economia dos Estados, necessitando de medidas 
positivas (normativas ou fáticas) para prover os cidadãos com habitação, 
educação e emprego; os direitos de primeira geração permitem 
implementação imediata pelos Estados nacionais. As chamadas obrigações 
negativas apenas impedem que o Estado pratique determinadas 
interferências, ou seja, que os direitos sejam de resistência face o Estado 
(direito ao não impedimento de ações, direito a não afetação de 
propriedades e situações, e direito a não eliminação de posições jurídicas). 

Note-se que, ao mesmo tempo diante da primeira geração dos direitos 
humanos (direitos de liberdade), o Estado é considerado como seu principal 
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violador, na segunda geração, (direitos sociais e econômicos) o pressuposto 
é o Estado como seu principal garantidor. 

Para tanto, no Brasil, o Ministério Público encontra-se dotado de 
instrumentos para a garantia tais direitos, na área penal, por meio da ação 
penal pública e do controle externo da polícia (para salvaguarda dos direitos 
de primeira geração) e na área cível, por meio do inquérito civil e da ação 
civil pública (para garantia material dos direitos de segunda geração). 

É na grande esfera dos direitos humanos, no sentido amplo, que se 
exige maior esforço para monitorar, prevenir e combater a violência, punir a 
tortura, garantir a todos o direito à saúde, garantir o respeito ao direito à 
moradia e para fazer realizar o direito à reforma agrária. 

A ação penal pública, função privativa do Ministério Público, 
constitui instrumento poderoso para que se busque soluções justas para 
reprimir aqueles que violam os direitos humanos. A legislação especial 
prevê, ainda, sanções específicas de proteção à criança e ao adolescente, ao 
consumidor, ao deficiente físico (lei 7853/89); contra a discriminação racial 
(lei 1390/51, lei 7437/85, lei 7716/89), definiram-se crimes resultantes de 
atos discriminatórios ou de preconceito de raça, religião, etnia ou de 
procedência nacional, praticados por meios de comunicação de massa (lei 
8081/90). Assim, na delegacia de polícia, o racismo já não é mais tratado 
como injúria e a tortura deixou de ser encarada como crime de lesões 
corporais ou abuso de autoridade. 

O compromisso do Ministério Público, como fiscal da lei e defensor 
da ordem jurídica, é zelar pelo cumprimento da legislação relativa às 
condições carcerárias, assim como combater investigações criminais 
viciadas por abusos ou violência, contribuindo também para segurança de 
vítimas e testemunhas de crimes violentos, que correm risco de vida. 

Durante um inquérito policial, de nada vale a prova obtida através da 
tortura, ou de outras formas de violência, já que tal procedimento 
inviabilizaria ação penal decorrente dessa investigação, gerando nulidade 
do processo e, em consequência, impunidade. 

O controle externo da atividade policial é função institucional 
recente, que já desponta promissora no combate à tortura, maus-tratos e 
abusos de autoridade. 
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Atualmente, mais que nunca, no âmbito civil, o instrumento das 
ações civis públicas compele o Estado a operacionalizar sua estrutura e 
atender às demandas pela garantia dos Direitos Humanos. O Ministério 
Público, no uso do instrumento, por sua vez, tem possibilidade de 
determinar o caráter democrático do sistema, exigindo que as instituições 
assegurem ao povo, o efetivo desfrute dos direitos sociais. 

O inquérito civil público e a ação civil pública são mecanismos 
processuais que vêm sendo utilizados com frequência pela Instituição para 
garantia dos direitos difusos e coletivos destinados à proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, da defesa das pessoas 
portadoras de deficiência física, da criança e do adolescente, dentre outros. 

É importante frisar, no entanto, que apesar das diferenças, a 
classificação rígida separando por um lado direitos civis e políticos e por 
outro, direitos econômicos, sociais e culturais, não é sustentável na prática. 

Os juristas internacionais contemporâneos constataram que a 
concretização dos direitos civis e políticos sem o usufruto dos direitos 
econômicos, sociais e culturais é impossível, e que os direitos do homem 
são indivisíveis e interdependentes. 

Hoje em dia, as distinções tradicionais entre direitos de primeira e de 
segunda geração parecem fora de moda perante o reconhecimento crescente 
concedido ao que por vezes é chamado de direitos de terceira geração 
(fraternidade ou solidariedade). Os direitos de terceira geração são direitos 
básicos dos povos, direitos coletivos ou de grupo, que incluem o direito à 
autodeterminação, ao desenvolvimento, os direitos dos povos indígenas, o 
direito a um ambiente protegido, direito à paz, de participação no 
patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação. Estão 
representados especificamente na declaração de Argel, de 1977. 

Na terceira geração de direitos humanos, destaque-se a atuação 
ministerial da União, através das Procuradorias da República, na defesa 
jurídica das populações indígenas visando a proteção e a organização social, 
dos costumes, das línguas, das crenças, das tradições e dos direitos 
originário sobre suas terras. 

Neste passo, também o zelo pelo efetivo respeito aos serviços 
relevantes assegurados pela Constituição é ferramenta para que o Ministério 
Público faça valer os direitos das crianças, como é o caso 
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exemplificativamente da legitimidade para ingressar com a ação 
investigatória da paternidade, de ação que garanta o ingresso de alunos em 
escolas, dentre outras. 

Na verdade, como bem ditado no Congresso de Viena, em 1993, as 
três gerações de direitos são categorias que antes de se excluírem, se 
completam. Os direitos são universais, inalienáveis, invioláveis, iguais e 
indivisíveis. 

Assim, “os direitos do homem estão inter-relacionados e a 
comunidade internacional deve tratar os direitos do homem globalmente de 
uma maneira justa e igual, no mesmo pé, e com a mesma ênfase. Os direitos 
econômicos, sociais e culturais devem ser tomados tão a sério como os 
direitos civis e políticos”. 

A Declaração de Viena contém questões tais como direitos das 
minorias, direitos das mulheres, educação para os direitos do homem e 
modos de implementar e monitorar os direitos humanos. Mas, o significado 
maior, sobretudo para os países do Terceiro Mundo, que na maioria não 
tiveram oportunidade de participar da elaboração dos pactos até então 
existentes, foi a aceitação de que o direito ao desenvolvimento é universal, 
inalienável e parte integral dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Cumpre anotar que já há certa tendência para se reconhecer uma 
quarta categoria de direitos, em decorrência da globalização política na 
esfera da normatividade jurídica. Tais direitos consistiriam no direito à 
democracia, à informação e ao pluralismo, os quais viriam ao encontro 
direto dos anseios dos três primeiros. 

Na verdade, a evolução dos direitos humanos de primeira e segunda 
geração para os de terceira e quarta, nenhum valor guarda, a não ser para 
registro histórico, vez que a ideologia contemporânea é no sentido de que os 
direitos são complementares e necessitam de proteção conjunta sob pena de 
garantia meramente formal dos direitos do Homem. 

Já se sabia com as duas primeiras gerações que os direitos eram 
complementares; com as duas últimas gerações, chegou-se à conclusão de 
que as garantias dos direitos também se completam e não há garantia de 
Direitos do Homem se não houver uma finalidade específica muito clara: o 
Desenvolvimento Sustentável. 
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Com esta nova ideologia, o Estado não pode ser mais compelido 
simplesmente a garantir um determinado direito violado, com uma 
prestação definida e isolada, mas instado a garantir direitos de finalidade 
específica maior, a do desenvolvimento. 

O Ministério Público tem o dever de zelar para que a dignidade social 
do cidadão decorra de uma igualdade real. 

A chamada “igualdade real” decorre do direito ao desenvolvimento. 
A ótica é a sustentabilidade dos direitos assegurados de forma a ensejar o 
progresso das nações, sobretudo dos países subdesenvolvidos, para 
salvaguarda efetiva dos direitos mais primitivos do Homem. 

A ação civil pública, neste contexto, ganhou novo rosto e este é o 
desafio contemporâneo do Ministério Público: postular em juízo a tutela 
dos interesses difusos e coletivos civis de forma a garantir o 
desenvolvimento. 

Nas duas primeiras gerações dos direitos humanos, o papel da 
instituição tinha contornos bem traçados, sobretudo no âmbito penal. A 
fórmula era: punir o agressor. 

Com as duas últimas gerações, a área cível ganhou destaque. A ideia 
do inter- relacionamento de todas as gerações exigiu um novo perfil para 
uma ação civil pública do órgão ministerial. 

Já se foi o tempo em que defender direitos humanos consistia em 
assegurar os direitos dos presos e evitar a tortura, ressalte-se, não retirando 
a necessidade desta atuação ainda na atualidade. 

A novidade, agora, é compelir o Estado a suprir as omissões 
estruturais que determinam afronta aos direitos do Homem, impondo-lhe 
determinadas prestações, mas sempre com a finalidade específica de visar 
ao desenvolvimento. 

Há de se lembrar que a Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento promulgada pela Assembleia Geral da ONU, em 
dezembro de 1986, dispôs que : 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em 
virtude do qual, todo ser humano e todos os povos estão facultados 
para participar em um desenvolvimento econômico, social, cultural e 
político, no qual possam se realizar plenamente todos os direitos 
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humanos e liberdades fundamentais, a contribuir a esse 
desenvolvimento e a dele desfrutar. 

Trata-se da positivação de direitos coletivos da cidadania. A norma 
prevê que o cidadão tem direito que o Estado venha a garantir-lhe os 
direitos sociais fundamentais e a que o Estado desenvolva políticas de 
desenvolvimento que visem à implementação de tais direitos. Estas 
políticas de desenvolvimento são programas de ação capazes de executar 
avanços a prazo determinado, respeitando o padrão de vida já alcançado da 
população, não admitindo retrocessos. 

A este respeito, o comentário de José Eduardo Faria:  

Com a expansão dos Direitos Humanos que nas últimas décadas 
perderam seu sentido liberal originário e ganharam uma dimensão 
social ficou evidente que pertencer a uma dada ordem político-
jurídica é também desfrutar do reconhecimento da condição humana. 

Atualmente, constitui garantia dos direitos humanos um Estado capaz 
de identificar as diferenças e as singularidades dos cidadãos, promovendo 
justiça social, corrigindo disparidades econômicas e neutralizando uma 
iníqua distribuição de renda, de prestígio e de conhecimento. 

Não há como olvidar que a construção de uma sociedade justa e 
solidária, concretizando os direitos sociais brasileiros pressupõe um Estado 
que possa ser compelido a gerar renda de forma a garantir a igualdade 
interna. Não adianta o crescimento do país em termos comparativos 
externos, o PIB aumentado deve ser capaz de garantir crescimento interno 
gerando novos empregos e diminuição da pobreza. É preciso crescer para 
dentro e não para fora. 

Para que o crescimento seja voltado para o interior do país, a única 
forma de garantir o efetivo respeito aos direitos humanos contemporâneos é 
o Ministério Público, que tem o dever-poder de exigir não só políticas 
públicas efetivas, mas como assegurar que recursos destinados a estas 
políticas sejam empregados de forma a viabilizar a igualdade social. 

Neste contexto, não há como se excluir a atuação ministerial sob a 
alegação de interferência nos poderes, no controle do Judiciário sobre a 
discricionariedade do Executivo, ou na independência da tripartição dos 
Poderes, já que a base legal para essa atuação são os direitos e garantias 
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fundamentais do Homem e o pressuposto para a efetividade desses 
direitos é a inter-relação das competências e integração dos poderes. 

Um dos conceitos que sustenta a proteção dos direitos do homem na 
lei internacional é a dignidade do indivíduo. No primeiro parágrafo do 
preâmbulo à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, repetido 
nos preâmbulos dos dois Pactos Internacionais de 1966 (Pacto Internacional 
Sobre os Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional Sobre os Direitos 
Econômicos Sociais e Culturais), 

o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no Mundo. 

Nas palavras de um dos redatores originais da Declaração Universal:  

o mundo não tem futuro a menos que o império da lei, incluindo o 
reconhecimento dos direitos do homem, esteja incorporado no nível 
supranacional. 

Como bem explicitado por Angela Hegarthy e Siobhan Leonard:  

Embora a humanização da lei internacional tenha produzido um 
movimento mundial de profundo significado político, a realização 
positiva de alguns dos mais básicos direitos do homem está ainda por 
vingar. Embora haja uma pletora de convenções internacionais 
relativas a direitos econômicos, sociais e culturais, ainda existem 1,2 
bilhão de pessoas sem acesso à água potável e 1,3 bilhão de pessoas 
vivendo abaixo da linha de pobreza, segundo as Nações Unidas. 
Apesar do reconhecimento quase universal dos direitos da criança, 
milhões de crianças continuam analfabetas, mal alimentadas e 
globalmente maltratadas. Apesar do genocídio ser proibido na lei 
internacional, muitos Estados ainda se recusam a sancionar a criação 
de um tribunal criminal internacional a tempo inteiro. 

Tal panorama demonstra que só será possível a real implementação 
dos direitos do homem, quando o desenvolvimento for posto como 
norteador de qualquer pleito visando a salvaguarda de tais direitos. 

Os países que ratificaram a Declaração de 1948 reconheceram ser 
essencial a “consciência moral da humanidade”; cinquenta anos depois, 
mais do que nunca, os direitos humanos representam o horizonte dos povos, 
a única forma da humanidade poder alcançar relações justas e pacíficas. 
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O Ministério Público, no Brasil, sofre profundas modificações nos 
últimos vinte anos, justamente para constituir-se instrumento eficaz na 
consecução desses direitos em nosso território. 
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MÍDIA E CIDADANIA 

Roberto Livianu 
Promotor de Justiça em São Paulo e doutor em Direito Penal pela 

Universidade de São Paulo – USP, associado ao Movimento do Ministério 
Público Democrático – MPD e secretário da Federação de Associações de 

Juízes para a Democracia da América Latina e Caribe. 

Vivemos tempos de democracia em nosso país e sabemos o quanto 
foi árdua a luta para conquistar na plenitude as liberdades públicas sonhadas 
por todos os brasileiros. Como foi difícil o caminho até a total restauração 
do Estado Democrático de Direito. Pagamos alto preço por nossa liberdade 
e bem por isso, não podemos abrir mão dela, custe o que custar. 

Mídia e Cidadania, mais do que palavras que se combinam, precisam 
existir em harmonia. Elas pressupõem democracia e a prevalência dos 
princípios republicanos. 

No mundo contemporâneo, a mídia pode formar ou deformar. Pode 
tanto ou mais que o poder político. Molda matrizes culturais de gerações 
inteiras, especialmente onde o sistema educacional não esteja cumprindo 
seu papel como deveria. 

E, por isso, a mídia ideal é aquela produzida com intransigente 
responsabilidade social. Aquela que informe no sentido de contribuir para a 
formação de seres humanos éticos, conscientes e solidários. Aquela que 
vasculhe o campo público, investigue eticamente e exponha mazelas, mas 
que além de mostrar o “circo pegando fogo”, mostre a ação pronta e 
eficiente dos bombeiros que o contenham. Uma mídia que se preocupe em 
informar para construir cidadania. 

Como ensina Jurgen Habermas, a mídia tem papel vital na formação 
da opinião pública. E a formação sadia da opinião pública tem relação 
direta com a consolidação da cidadania. Pessoas bem informadas conhecem 
melhor sua condição, seus direitos. Assim, podem lutar para adquiri-los e 
também mantê-los. 

Quer sejam direitos civis (a igualdade perante a lei, as liberdades), 
quer políticos (participação das decisões sobre o destino da sociedade), quer 
sociais (participação na partilha da riqueza coletiva – educação, saúde, 




